
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APŽVALGA: 
 

MAISTO IR GĖRIMŲ GAMYBOS 
ĮMONĖMS SKIRTAS UŽTERŠTŲ 
PRODUKTŲ DRAUDIMAS 

 
Produkto atšaukimo incidentai, susiję su produkto 

užteršimu bei maisto sauga, iki šiol tebekelia didelį 

ažiotažą žiniasklaidoje ir visuomenėje.  

 
Dėl atsitiktinio ar tyčinio vartotojams skirtų produktų 

užteršimo gali atsirasti didelių finansinių nuostolių 

(pirmosioms ir trečiosioms šalims). Nuostolių priežastimi 

gali būti ne tik paties produkto atšaukimo kaštai, bet ir 

įmonės pelno netekimas bei reputacijos praradimas, o tai, 

deja, gali tapti nebepataisoma. 

 
! Ką daryti, jei patiekėte savo klientui  užterštą 

produktą?  
 
! Ar esate apsidraudęs nuo produkto užteršimo krizės 

sąlygotų pirmųjų ir trečiųjų šalių kaštų?  
 
! Ar esate apsidraudęs nuo užteršto produkto pašalinimo 

iš rinkos, jo utilizavimo ir sunaikinimo sąlygotų  kaštų?   
 
! Ar susimąstėte apie tiesiogiai dėl užterštų 

produktų patiriamus finansinius nuostolius?  
 
! Ar po produkto atšaukimo/produkto užteršimo 

incidento turite potencialo atkurti savo prekių 

ženklą ir iš naujo įsitvirtinti rinkoje?  

 
Kiekvienam apdairiam  maisto ir gėrimų gamintojui 

naudinga suvokti produkto užteršimo rizikos bei produkto 

atšaukimo potencialo svarbą rizikos valdymo strategijoje. 

Mūsų produktų specialistai dirba su atitinkamomis 

rinkomis, plėtodami specialiai pramonės sektoriams 

pritaikytų draudimo sprendimų įvairovę, padėdami 

klientams valdyti reputacijos bei ekonominius iššūkius, su 

kuriais tenka susidurti produkto atšaukimo metu.  



 
Šis produktas tinka daugumai įmonių, kurių veikla 
susijusi su įvairiais  maisto ir gėrimų pramonės tiekimo 
grandinės etapais.   
 
Kokios rūšies įvykis draudžiamas?  
! Atsitiktinis užteršimas.   
! Tyčinis produkto užteršimas.   
! Grąsinimas pabloginti produktą.  

 
Kokie kaštai draudžiami?  
Nuostoliai, susiję su:  
! Išankstinio atšaukimo išlaidomis   
! Atšaukimo išlaidomis   
! Trečiųjų šalių atšaukimo išlaidomis   
! Apdraustojo bendrojo pelno praradimu   
! Padidėjusiais darbo kaštais   
! Prekių ženklo atkūrimo kaštais   
! Produkto pabloginimo grasinimais   
! Reagavimo į krizę kaštais  
 
! Neigiamu tyčinio produkto 

užteršimo paviešinimu  

 
Specialiai pritaikytas draudimas 
Draudimo patobulinimas (priedai) 
dėl:  
! Trečiųjų šalių bendro pelno netekimo   
! Trečiųjų šalių produkto atšaukimo atsakomybės kaštų   
! Mažmenininkų  patirtų išlaidų   
! Produkto atšaukimo valstybės iniciatyva  
 
! Neigiamo atsitiktinio produkto užteršimo paviešinimo   
! Brokuotų produktų draudimo  

Konsultavimo kaštai  
! Specialist ų teikiamos krizių ir rizikos valdymo 

paslaugos, už kurias moka Draudikai, Draudėjui 

nepatiriant jokių papildomų išlaidų.   
! Priešincidentinės konsultacijos.   
! Realus atsakas į krizę/imitavimas.   
! Nemokama visą parą veikianti, Draudėjams skirta 

linija.  

 
Tikslinės pramonės šakos:  
! Maisto ir gėrimų gamintojai   
! Restoranai   
! Pakuotės pramonė   
! Sudedamosios maisto produktų dalys  
! Farmaciniai produktai   
! Gydomieji maisto papildai  

 

 
Visos sąlygos išsamiau nurodytos draudimo taisyklėse. 
 
 
 
Kontaktai:   
Lloyd‘s produktų vadovas  
Laurentas Mekionis 
Tel. +370 636 31596   
   
   
   

   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

Solving it 
 


